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ANÁLISE QUESTIONÁRIOS E@D_ALUNOS_ 2º FASE 
 

Com base nos questionários aplicados aos alunos desde o 1º ciclo ao secundário, no âmbito do Regime 

do Ensino à Distância, numa segunda fase, verificou-se que, de uma maneira geral, os resultados foram 

bastante positivos. Estes questionários foram aplicados a 6 alunos por grupo / turma representando um valor 

aproximado de ¼ do número total de alunos. Desta amostragem obtivemos 202 respostas. 

1 - Cumpres o horário das aulas síncronas? 

 

 

  

1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário 

 
Neste ponto, conseguimos aferir que a maioria dos alunos, em todos os níveis de escolaridade, é 

cumpridor do horário das aulas síncronas, sempre ou a maior parte das vezes. No entanto, nos 2º e 3º ciclos, 

verifica-se uma pequena percentagem de alunos que poucas vezes cumpre (2 alunos), assim como no 

secundário (1 aluno). 

 

2 - Cumpres as tarefas que te são propostas? 

   

1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário 

 

Relativamente ao cumprimento das tarefas propostas, podemos constatar que a grande maioria dos 

alunos refere que cumpre todas as tarefas e isso verifica-se em todos os níveis de escolaridade. Nos 2º/3º 

ciclos, somente 4 alunos referem que cumprem algumas vezes e no 1º ciclo, 1 aluno. 
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3 - Onde acedes às aulas síncronas? 

 

  
 

1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário 

 

Sobre a questão do local onde os alunos acedem às aulas síncronas, verifica-se de uma maneira geral 

que os locais de eleição são o quarto e escritório, no entanto, no 1º ciclo, o local mais escolhido é a sala (32 

alunos), seguindo-se o quarto (16 alunos). 

 

3 - Com que frequência o teu Encarregado de Educação monitoriza a realização das tuas tarefas? 

 

   

1º ciclo 2º/3º ciclo Secundário 

 

Pelas respostas apresentadas, sobre o apoio e acompanhamento que os EE prestam aos seus 

educandos, podemos concluir como bastante positivo ao nível do 1º ciclo e também no 2º e 3º ciclos, dado 

que num universo de 137 alunos, 100 alunos referem que as tarefas são monitorizadas diariamente. Já ao 

nível do ensino secundário, e em 65 alunos, 14 referem que nunca são monitorizados e apenas 17 são 

diariamente. Pode concluir-se que a monitorização dos EE diminui à medida que o nível de escolaridade 

aumenta, tendo em conta o nível de autonomia dos alunos. 

                                                                                                               

                                                                                                              A Equipa da Qualidade, 

      junho de 2020 

 


